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BENEVIDES AMEAÇA
EX-ESPOSA DE MORTE
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O ex prefeito
de Ribeirão Pires, Saulo Benevides (PMDB),
agora também estampa a página policial.

Sua ex-esposa,
Michele Mariz Benevides, abriu um boletim
de ocorrência contra
o ex-marido, pois se-

gundo ela, Benevides
estaria a ameaçando
de morte. Um inquérito
criminal foi aberto e a
polícia agora investi-

ga a situação. Michele
também entrou com
uma medida protetiva contra o ex marido, que se aceita, não

poderá mais se aproximar da ex-mulher.
Ainda de acordo com ela, Saulo estaria sem controle há

ADVOGADOS PEDEM IMPECHMENT
DE GABRIEL MARANHÃO
|Página 3

alguns meses, desde que se deu conta
que perdeu a eleição,
em outubro do ano
passado. Veja mais.

Rua da Santa
Luzia é alvo
de diversas
reclamações
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OPINIÃO

Hoje em dia, por
conta de toda a situação negativa que vemos
na política, aliás, não
apenas na política, mas
em todo o nosso país,
temos um descrédito
gigantesco pelas instituições e pelas pessoas.
É muito fácil ver
que diversos brasileiros
estão desacreditados
como nosso país, é
onde surge o preconceito institucional. Um
exemplo disso é na
própria política. É raramente difícil ver alguém
que confie em alguém
que tenha algum cargo
político. As pessoa simplesmente o intitulam de
“ladrão” ou outros adjetivos ainda piores.
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Um Sonhador

Aqui em Ribeirão, por exemplo, vemos o alto índice de
rejeição às eleições. Diversas pessoas deixam
de votar ou simplesmente votam nulo ou
branco, pois realmente
não acreditam mais na
política, não acreditam
que algo possa mudar.
Eu sempre digo
que sou um sonhador.
Eu acredito fielmente
em um mundo melhor.
E, de passo em passo,
eu procuro tentar melhorar um pouquinho,
cada vez mais, as vidas
que estão ao meu entorno, não me refiro aos
meus amigos e familiares apenas, mas principalmente àqueles que

não conheço. Eu posso estar errado e tomar
um tombo muito grande, mas tenho certeza
que pelo menos cairei
lutando, não por mim,
mas por todos nós. Por
conta disso, sempre fui
voluntários em ONGs e
entidades, pois sei que
ajudei a melhorar a vida
de muitas pessoas que
cruzaram o meu caminho, e tenho a maior satisfação disso.
Na política não
é diferente, afinal de
contas, é a política que
movimenta todas as
nossas vidas. O Brasileiro precisa apreender o
grande valor que o voto
tem, não podemos simplesmente entregá-lo de
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bandeja, afinal de contas, são nos erros que
se aprende a acertar e
as cicatrizes nos ensinam.
Está na hora de
começarmos a acompanhar, de fato, e não
apenas superficialmente, a vida de nossa
classe política. Não é
possível que joguemos
a toalha e simplesmente
deixemos ficar do jeito
que está. Sinto sinais de
melhora, podemos ver,
no âmbito nacional, por
exemplo, que várias frutas podres estão caindo.
Vamos prestar atenção,
nos unir, votar, cobrar,
mas também saber esperar. Vamos mudar o
nosso país, que tal?

Rafael Ventura é o Diretor de Jornalismo do Diário de Ribeirão Pires

Foto Denúncia
Diversas ruas,
do bairro Jardim da Paz
têm sido alvo de reclamações dos moradores.
O local se encontra cheio de buracos por toda a rua,
ficando difícil o acesso
de veículos. além do
barro, quando chove.
Nas redes sociais, moradores alegam que não
têm por onde passar.
Um
morador
afirmou, ainda na rede
social, que já foi até a
prefeitura para conversar com o Secretário de
Obras, que não estava
presente, e até agora
não teve retorno.
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Rua está repleta de buracos em RP Esgoto a céu aberto em Ouro Fino

Há algum tempo,
moradores
da
Santa Luzia vêm reclamando e mostrando
indignação com a situação de sua principal
via, a Rua Professor
Antônio Nunes, que dá
acesso a praticamente
todo o Bairro.
A rua em questão é bem movimentada, pois passam todos
os tipos de transportes
com muita frequência,
deixando o local mais

necessitado de frequentes manutenções,
algo que não está ocorrendo há tempos.
Em praticamente todas as sessões
ordinárias, vereadores
citam a necessidade
de uma melhoria nesta
localidade, relatando já
terem feito alguns requerimentos para a manutenção, mas andam
encontrando dificuldades em terem seus pedidos atendidos,.

Nas redes sociais, diversos munícipes estão relatando
os problemas que os
buracos estão ocasionando no local, como
o avarias em seus automóveis, alem de
alertarem para a possibilidade de acidentes acontecerem, que
é cada vez maior. Por
conta disso, está sendo
programado uma manifestação por parte dos
moradores para pedir
melhorias nesta vial.
Em
contato
com a Prefeitura da
Estância Turística de
Ribeirão Pires, foi nos
informado que a rua
em questão está programada para receber
uma manutenção de
tapa buracos ainda
nesta semana.

Moradores do
Jardim Aprazível, em
Ouro Fino, estão denunciando um caso de
esgoto a céu aberto na
Rua Andaraí. Os munícipes disseram que
já tentaram entrar em
comunicação com a
Prefeitura de Ribeirão
Pires, mas não obtiveram êxito.
Devido a falta
de manutenção no local, esses fatos começaram a ocorrer, pois
os canos ficam expostos e quando os carros passam, acabam
afetando essas tubulações. O esgoto está
atravessando a rua de
ponta a ponta e colocando os moradores
em situação perigosa,
mas nenhuma atitude
foi tomada.

Além do vazamento de esgoto, o
cano de água potável
também está propenso
a ser danificado e iniciar
vazamento, pois igual
ao de esgoto, começou a ficar exposto ao
ar livre, tendo maiores
chances de ser atingido
por carros, pessoas ou
animais.
O
vereador
Amigão D’orto (PTC) foi
até o local para apurar o
que vinha ocorrendo, e
confirmou a versão dos
moradores e encontrou

outras irregularidades,
caso da tubulação de
água limpa citada anteriormente. Recentemente, Amigão fez um
vídeo no qual foi até a
Secretaria Regional de
Ouro Fino juntamente
com alguns moradores
da região para conversarem com o Secretário
Jorge da Auto Escola,
e saberem quais melhorias estão previstas
para aquela localidade,
já que estão havendo
muitas
reclamações
sobre aquela região.
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Compareceu em alguns
bairros da Estância Turística de Ribeirão Pires para
conversar com moradores
sobre o que pode ser feito
de melhoria nos locais nos
quais fez presença. Durante a semana, também recebeu munícipes em seu
gabinete para discussão
dos bairros e quais são as
necessidades de manutenção deles. Após essas
conversas, o vereador fez
diversas solicitações de
serviços nos quais os bairros precisam ser submetidos, pois concorda que
alguns locais estão precisando de melhoras com
urgência, devido a tanta
demora para reforma.

Reuniu-se com o Presidente da Câmara de
Taboão da Serra, onde
a principal discussão foi
sobre alguns projetos
de ambas as cidades.
Fez uma solicitação para
limpeza da rua e pintura das guias da Avenida
Princesa Isabel, na Vila
Gomes, além de também
ter solicitado a limpeza
da Rua Rosimeire Ipolito,
situada no Jardim Alvorada. O Professor Paulo
Cesar também teve uma
reunião com o coordenador da UBS do Jardim
Guanabara, para discutir
sobre possíveis melhoras
a serem feitas no local de
saúde.

Na semana que passou, o
vereador atendeu munícipes em seu gabinete para
falar de possíveis melhorias na cidade. Também
foi solicitado através de
um requerimento a manutenção da quadra de areia
que existe no Bairro Barro
Branco, na qual existem
diversas
reclamações.
Houve a manutenção, na
qual foi feita uma limpeza e também recolhidos
objetos sem utilização na
escola Monteiro Lobato,
na Vila Sueli. O vereador
apresentou ofícios nos
quais solicita a limpeza e
capinação em vias públicas da Estância Turística
de Ribeirão Pires.
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Acompanhou a prestação
de serviços para limpeza
no escadão da Rua Japira, como também a remoção de entulhos feitas da
Rua Canindé, situada no
Jardim Aprazível. Também
compareceu nas ações de
manutenção prestadas na
Rua Yoshitaka Takashahi,
em ouro fino. Também em
Ouro Fino, Archeson Teixeira ouviu moradores dos
Bairros Jardim Bandeirante e Sakai, aonde foram
ouvidas
reivindicações
para possíveis melhoras a
serem prestadas nas localidades citadas, nas quais
estão havendo reclamações a algum tempo por
parte dos moradores.
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CÂMARA MUNICIPAL DE RIO GRANDE SERRA
Carta Convite nº 01/2017
Processo nº 004.02.2017

Câmara Municipal de Rio Grande da Serra, torna público que se encontra aberta Carta Convite nº 01/2017, do tipo menor preço, para Aquisição de 11 computadores completos
com teclado e mouse, com processador Intel core I3, 500GB HD, 4Gb memória, com adaptador para wifi; 11 Monitores LCD 18,5”; 11 estabilizadores de energia bivolt; Abertura 10:30 horas, dia 23/06/2017. O edital será fornecido aos interessados de 2ª à 6ª feira, das
09:00 as 12:00 horas e das 14:00 as 16:00 horas, no Setor de Licitações, na Rua Prefeito Carlos Jose Carlson, nº 09, 2ª andar, Centro, Rio Grande da Serra. Informações Tel.: 4820-1025

Acompanhou as obras do
muro de arrimo da Rua
Caiçara, em São Caetaninho. Reuniu-se com moradores do Jd Aprazível,
além de ter participado da
reunião da CONSEG. Recebeu moradores em seu
gabinete e compareceu
nas escolas para prestigiar
as festas juninas. Solicitou
manutenção no telhado
da Rodoviária, e também
a permanência da Guarda
Municipal na UPA da Santa Luzia e na Rodoviária.
Fez a solicitação para que
também seja feito reparos
na Rua Eugênio Roncon,
como também haja manutenção na iluminação em
toda a via.

O vereador de Ribeirão
Pires, Rubens Fernandes,
esteve no Jardim Serrano,
onde conseguiu ter seu
pedido de limpeza dos
bueiros nas ruas Pau Brasil e Quaresmeiras concretizado. Além disso, esteve
com o projeto Rubão até
você no Terminal Rodoviário, onde ouviu das pessoas que ali estavam sobre
o que pode ser feito para
melhora de lugares da Estância Turística de Ribeirão
Pires, além de também falar sobre este novo projeto, o “Rubão Até Você”, no
qual foi iniciado há pouco
tempo na cidade. Rubão
esteve aberto a elogios e
críticas.

Fez um requerimento junto de seu companheiro
de Câmara, Amaury Dias,
no qual pede informações
sobre o atendimento pediátrico que está sendo
oferecido na UPA Santa
Luzia. Nesse Requerimento, os vereadores buscam
informações de horários
que os pediatras prestam
atendimentos, quais dias
da semana eles estão presentes, quantos profissionais dessa área possuem
nesta Unidade de Pronto
Atendimento,
quantos
atendimentos foram feitos
no período de Fevereiro e
Março, além de solicitar as
folhas de ponto de cada
funcionário.

Iniciou a semana atendendo munícipes em seu
gabinete. Além disso, o
vereador também apresentou uma ferramenta
de transparência e participação da população em
seu mandato, o “Bairro a
Bairro”, que se iniciou no
bairro Vila Suissa e Recanto Suisso. Participou
também da reunião do
conselho de segurança
municipal. Esteve participando da sessão onde
teve novamente o seu
projeto de Dupla Função,
adiado por 6 sessões. No
final de semana visitou o
LABEM, junto com alunos
da ETEC de Rio Grande
da Serra.

COMUNICADO
“SKY SERVIÇOS DE BANDA LARGA torna público que a Secretaria de Meio Ambiente
(SEMA) da Prefeitura Municipal da Estância Turística de Ribeirão Pires emitiu a Licença de
Operação nº 008/2017 com validade até o dia 18 de abril de 2022, para Estação Rádio Base
(“ERB”), operação de equipamentos para telecomunicações, na Rua Nossa Senhora de Monte
Serrat, 15 - Parque das Fontes, Ribeirão Pires / SP.”

Santa Casa de Ribeirão Pires

Avenida Fortuna, 299 – Centro Ribeirão Pires – SP.
CNPJ: 09.489.168/0001-87
www.santacasaderibeiraopires.com.br
CEP: 09400-320 - Fone:11 4827-5719 11 4823-6590

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

Ficam todos os Associados da Santa Casa de Ribeirão Pires
convocados a comparecem ás 19h00 do dia 26 de junho de 2017,
(Segunda-Feira), em primeira convocação e uma hora depois do
mesmo dia em segunda convocação, em nossa sede á Avenida
Fortuna, 299 - Centro – Ribeirão Pires – SP, para realização de
Assembleia Geral Extraordinária com a finalidade de Eleição do
Presidente da Assembleia, Alteração do Estatuto Social com
Alteração do Nome e Alteração na Composição da Diretoria. Fica
este Edital, afixado e comunicado aos Associados, conforme Artigo
do Estatuto Social.

Ribeirão Pires, 09 de junho de 2017.

Danilo Azevedo Sanjiorato
Presidente
OAB 206.228
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Vereador se afasta do cargo em RP Câmara aluga impressoras

Após as atividades feitas na Sessão
Ordinária do último dia
08/06, o vereador da
Estância Turística de
Ribeirão Pires, Rogério
Luiz (PSB) usou o direito de ir à Tribuna Livre
para falar aos presentes
que iria ficar ausente
da Câmara dos Vereadores por aproximada-

mente 20 dias, devido a
um procedimento cirúrgico que teria que fazer,
o deixando impossibilitado de continuar seus
trabalhos normalmente.
O procedimento
ao qual o vereador se
refere é de uma cirurgia
para retirada de uma
Hérnia do estômago.
“Mesmo estando au-

sente por quase 1 mês,
meus assessores irão
me representar aqui no
gabinete, mas vou estar
presente nas redes sociais para poder ajudar
o máximo de pessoas
possíveis durante esse
tempo”, afirmou o parlamentar.
O vereador continuou seus trabalhos
normalmente e veio se
afastar de sua função
na última terça-feira
(13). O suplente Sargento Alan (PSB) deverá assumir ao cargo
como vereador.

Recentemente,
a Câmara dos vereadores de Ribeirão Pires,
presidida pelo vereador Rubens Fernandes
(PSD), fechou contrato
de aluguel com uma
empresa de informática
para o fornecimento de
28 impressoras multifuncionais. Muitos não
entenderam o motivo
para pagar aluguel que
se somado, ultrapassa o
valor de uma impressora
nova no mercado, mas
ultimamente, essa prática é muito utilizada por
diversas empresas de

Advogados pedem Impeachment de Gabriel Maranhão
Na última quinta-feira (8), foi protocolado o pedido de impeachment do prefeito
de Rio Grande da Serra, Gabriel Maranhão
(PSDB). O pedido partiu
de um grupo de 30 pessoas da sociedade civil,
dentre eles mecânicos,
aposentados e a advogada Andreína Lisbeth
de Aleixo Bravo, que
afirmou que a solicitação foi feita para a apuração de denúncias.
O pedido foi
feito em vista de três
denúncias, a primeira
consta o desrespeito às
normas e leis de segurança e irregularidades
nos prédios públicos, e
na licitação da Etec. A
advogada afirmou que
existem na cidade pré-

dios públicos abandonados com extintores
de incêndio vencidos,
além dos problemas estruturais da escola que
ameaçam a vida dos
estudantes e pessoas
que ali transitam.
A
segunda
consta a deficiência na
saúde da cidade, já que
existe uma constante falta de médicos em
diversas unidades dos

postos de atendimento, o salário em atraso
daqueles que estão trabalhando, a falta de medicamentos e recursos
para o tratamento dos
pacientes como medicamentos para a realização das inalações,
bisturis, agulhas, desfibrilador, dentre outras
irregularidades.
A terceira consta o desrespeito da Lei

da Transparência, o prefeito não tem divulgado
de forma adequada as
suas receitas, contas e
gastos, infringindo então a lei.
Andreína ainda
afirmou que antes desse
processo, eles tentaram
conversar
amigavelmente com a prefeitura,
porém não obtiveram
resposta. “O objetivo até
agora é saber a posição
da Câmara Municipal
diante disso e gostaria
de ressaltar mais uma
vez que não se trata de
movimento político-partidário, somos antes de
tudo eleitores que querem mudanças”, afirmou.
A prefeitura não
retornou nenhum de
nossos contatos.

muitos setores diferentes. principalmente pelo
fato de que ao pagar o
aluguel, a empresa contratada fica responsável por qualquer tipo de
manutenção necessária
na máquina, o que não
ocorreria caso fosse feita a compra. Outro fator
determinante é em relação aos tonners, que
sempre que necessário,
a empresa contratada
disponibiliza novos já
inserido no valor do aluguel, ou seja, sempre
que recarregar, não terá
que pagar.
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Saulo Benevides é denunciado por ameaça de morte à Policia
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A ex-esposa do
ex-prefeito de Ribeirão
Pires Saulo Benevides
(PMDB), Michelle Mariz Benevides, alegou
estar sendo ameaçada
por de morte por ele. A
vítima afirmou que há
cerca de uma semana

vem sofrendo ameaças
e difamações, onde ele
afirma para amigos em
comum e até mesmo
para o pastor da igreja
da vítima, que durante
o período do matrimônio ela teria o traído, fato
esse que, segundo ela,

não é verdadeiro. Saulo
teria comparecido a sua
igreja e pessoalmente
a ameaçou de morte,
ainda que já teria feito a
ameaça através de amigos da vítima, ele repetiu o ato, alegou.
Além
dessas

acusações a ex-primeira dama priorizou dizer
que numa noite estava
deitada em sua cama,
quando ouviu um barulho e vários latidos de
seu cachorro, permanecendo dentro de casa
por medo de ir até o lado

de fora, quando inquilinos de sua mãe, casa
onde ela está residindo
atualmente, vieram até
sua porta entregar seu
álbum de casamento
que até então estava
no poder de Saulo, mas
havia sido encontrado
em seu quintal, levando
a vítima a acreditar que
seu ex-marido tenha ido
ao local na calada da
noite e atirado tal objeto
para dentro de sua casa
Diante dessas
atitudes, a vítima teria ficado amedrontada, pois
teme pela sua vida e integridade física, então
resolveu comparecer à
Delegacia de Ribeirão
Pires para registrar os
fatos e então realizar um
Boletim de Ocorrência
(BO), além de requerer
medidas protetivas de

urgência, para que seu
ex-marido não se aproxime mais. Os dois tem
um filho em comum, de
9 anos.
Michelle afirma
que desde a derrota nas
eleições, o ex-marido
anda estranho e disse já
ter contratado um advogado para a resolução
do problema e que desde então não ocorreu
mais nenhuma ameaça
ou qualquer outro tipo
de manifestação vinda
dele. Ela ainda diz que
fez o BO, justamente
para que não acontecesse nada de pior, tendo a intenção de mostrar a ele que ela esta
apta a recorrer à justiça.
Saulo não foi
encontrado pela nossa
equipe para das explicações sobre o caso.

